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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO LEGISLATIVO DA 1a

SESSÃO ANUAL DA 5a LEGISLATURA- DATA: 09 DE DEZEMBRO DE
2013. ÁS 20:00 HS.

Ás 20:00 hs (vinte horas) do dia 09 dezembro de 2013, no Plenário José
Pereira Barbosa - dependências da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia - Estado do Pará, reuniu-se os vereadores, sob a presidência da
vereadora ROSENI BRITO, auxiliada pelo vereador ARLY MANOEL, 1°
Secretário e o Vereador RAIMUNDO NONATO ALVES, 2° Secretário, em
seguida a senhora presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de
quorum, a qual constatou a presença dos onze vereadores, havendo
portanto, quorum. Dando prosseguimento à sessão a senhora presidente
convidou a todos para ficarem de pé em saudação as bandeiras nacional,
estadual e municipal e determinou ao segundo secretário que fizesse a
leitura de um trecho bíblico sendo lido Salmos (23:1) declarando aberta a
sessão de acordo com o Artigo 110 do Regimento Interno, Continuando
solicitou da 1° Secretário a Leitura das matérias constantes do
EXPEDIENTE: Após lida a Ata da sessão anterior, a mesma foi posta em
votação e em seguida Aprovada por Unanimidade, ato seguinte é feiro a
leitura da indicação n° 056/13 de autoria da vereadora Roseni Brito.
Concluída esta fase da sessão à senhora presidente declarou iniciada a fase
destinada ao TEMA LIVRE. Iniciando com o vereador Nonato Alves que
cumprimenta a todos e discorre sobre a reunião que tiveram hoje para
estudar o plano de carreira do magistério, onde foi constatado que é o
mesmo projeto que deu entrada nesta Casa no mês de maio e o Gestor
havia dito que iria fazer alterações para não abaixar o salário dos servidores
da educação e não tirar os direitos adquiridos dos mesmos, porém o
Assessor Jurídico da Câmara o Dr. Marcelo analisou o referido e constatou
que é o mesmo então sugeriu que fizéssemos algumas emendas para que
o trabalhador não seja prejudicado. Fala que na pauta do projeto não diz
que irá abaixar o salário e que não irá mexer nos direitos adquiridos, no
entanto o mesmo não dá nenhuma garantia que isso não irá acontecer e
fica muito preocupado porque como todos sabem gastamos conforme o que
ganhamos e com certeza se acontecer de abaixar salário irá fazer muita
falta no orçamento de cada professor. Diz que tem a consciência tranquila
e que o seu voto não será sob pressão. O próximo a usar a palavra é o
vereador Geraldo Frederico o qual cumprimenta a todos e elogia o
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vereador António Luiz que hoje disse que por várias vezes esteve na
Prefeitura para junto com o senhor Andrei elaborar o projeto de plano de
carreira do magistério, no entanto toda vez que ia estava faltando alguém.
Diz que o Assessor Jurídico desta Casa confirmou hoje que o projeto do
plano de carreira do magistério público é o mesmo que deu entrada no mês
de maio, em vista disso garante que irá lutar para defender a população de
Floresta. Fala que hoje esteve no SITEP onde os professores estavam
estudando o projeto para fazer as emendas, porém não dar para fazer
emenda porque teria que fazer emenda em 70% do projeto, então ficou
decidido deixar o projeto como está e ver a consciências de cada um. Fala
que o Orçamento do município aumentou para 2014 e irá sobrar quase
300.000,00 (trezentos mil reais) então não consegue entender porque não
dar para pagar os professores e diz que devemos lutar, pois todas as
conquistas vem através de luta. O próximo a fazer uso da palavra é o
vereador Arly Manoel o qual faz os cumprimentos de rotina e manifesta
satisfação pelo fato da seleção de Floresta ter ganhado a copo Sul Pará e
acredita que esta seleção se continuar com o mesmo grupo tem grande
chance de conseguir muitos outros títulos para Floresta. Discorre sobre o
plano de carreira do magistério e diz que não gostou do que o Dr. Rivelino
advogado do SINTEP disse hoje na reunião, que no dia da votação do
projeto teria que chamar um batalhão de policiais, então considerou isso
uma ameaça e diz que se fosse Presidente não iria chamar nem um único
policial, porque não tem nem uma criança todos são adultos e estão aqui
para defender o povo e gostaria que o voto dos vereadores fosse aberto
para o povo. Dando continuidade à sessão faz uso da palavra o vereador
Renato de Alencar o qual faz os cumprimentos de rotina e fala que hoje
passou a tarde juntamente com alguns dos colegas vereadores estudando
os projetos que veio pra Esta Casa. Comenta dobre o projeto do uso das
maquinas e diz que considera o projeto um desrespeito a sociedade, pois o
município não é uma empresa privada para se cobrar pelo uso das
maquinas. Discorre sobre o projeto de plano de carreira do magistério e diz
que acredita que o mesmo não irá ser aprovado visto que ficou três meses
na Prefeitura parado e agora manda pra esta casa com quatro dias para os
vereadores, os advogados e os professores estuda-lo r fazer emendas e
sabemos que não dar tempo, pois teria que fazer emendas em 70% do
projeto, então ficou resolvido deixar o projeto ser votado do jeito que está e
vai depender da consciência de cada um. Diz que o referido projeto foi
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colocado nesta Casa com pedido de urgência e que urgência deveria ser
apenas o vem beneficiar a população e não o que vem prejudicar. Fala que
esta Casa não é para brincar de vereador, mais sim representar o povo e
diz que quinta feira irá fazer uma audiência pública para tratar de assuntos
relacionados com a CPI-Comissão Parlamentar de Inquérito e irá intimar
várias pessoas a fim de esclarecer os fatos, porque a lei é para ser cumprida
e como vereador e um homem de responsabilidade fará o que for preciso
para que a lei seja de fato cumprida. O próximo a usar a palavra é o vereador
António Luiz que faz os cumprimentos de rotina e manifesta preocupação
com o projeto de plano de carreira do magistério público e diz que deixou
de ir a um encontro importante em Belém de seu partido para esta presente
à reunião que teve hoje para estudar o projeto. Fala que achava que já
tinham resolvido esse problema visto que tinha ficado decidido que o plano
seria elaborado com uma comissão de professores, uma de vereadores e
outra da administração e conseguimos nos reunir umas três vezes e ficou
de algumas pautas virem a plenário e o tempo passou e não conseguiram
se reunir para elaborar o projeto e o Gestor percebeu a necessidade de
voltar o projeto a esta Casa. Diz que o projeto é o mesmo, não mudou nada
e que acredita que o Dr. Ivo disse que nenhum trabalhador terá perda
salarial, porem no projeto não tem nem uma pauta certificado isso e os
trabalhadores dizem que de imediato iram perder 1000,00 (mil reais), então
se sente perdido nessa situação, porque analisando o projeto não sabe
quem está mentindo se é o projeto, o Dr. Ivo ou se são os vereadores que
são leigos nesta situação e não conseguem entender com clareza o projeto,
porque no projeto realmente não diz que irão ter perda de salário e que de
acordo com o aumento do piso salarial é que a categoria não irá alcançar
esse aumento, irão ficar com o salário congelado até igualar e acredita que
como ainda estão em análise cabe fazer algumas emendas para assegurar
os direitos adquiridos dos professores e em sua opinião devemos resolver
logo essa situação. O próximo a fazer uso da palavra é o vereador Lázaro
Purcino que cumprimenta a todos e discorre sobre o projeto de
regulamentação do uso das maquinas da prefeitura municipal o qual
considera ter vários erros e cita alguns. Diz que esse projeto da forma que
esta não ter seu voto favorável e pede aos colegas vereadores apoio para
retirar o referido projeto. Discorre sobre o plano de carreira do magistério
público e diz que o Gestor colocou uma bomba em suas mãos e depois irá
dizer que foi os vereadores que aprovaram o projeto. Comenta sobre a
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precariedade da educação em nosso município e cita o caso da Kombi
escolar que leva os alunos da Vila Bom Jesus II que tombou e os pais não
querem mais esse veículo para levar seus filhos, bem como o motorista que
segundo eles anda em alta velocidade. E não havendo mais nada a tratar a
senhora Presidenta declarou encerrada a presente sessão ás 21 h 10min
(vinte e uma horas e dez minutos), e convoca os vereadores para a próxima
sessão ordinária o dia 10 de dezembro do corrente ano, no horário
regimental. Decorrido o prazo regimental de dez minutos a senhora
Presidenta concede a palavra ao senhor Adim Pereira da Silva o qual
cumprimenta a todos e fala de sua chegada ao município de Floresta ainda
criança onde passou por muitas dificuldades, porém seu pai lhe ensinou a
honestidade e jamais seria cúmplice de um roubo. Fala do constrangimento
pelo qual vem passando devido a divulgação que CPI - Comissão
Parlamentar de Inquérito, divulgou dizendo que seu salário é de mais de
90.000,00 (noventa mil reais) e diz que seu contracheque está à disposição
para quem quiser ver de 992,74 (novecentos e noventa e dois reais e
setenta e quatro centavos) e tendo um desconto de 274,50 (duzentos e
setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Diz que as pessoas tem lhe
chamado de mensaleiro, riquinho e isto é um constrangimento muito grande
tanto para sua pessoa como para sua família, sendo que até sua energia
está atrasada, preste a ser cortada por falta de pagamento, visto que teve
um problema de saúde na família e não teve condições financeiras para
efetuar o pagamento. Fala que é honesto e nunca roubou nada de ninguém
e que os valores deveriam ser respeitados. Faz a parte o vereador
Dorisvaldo e pergunta de quem a informação vazou. Volta a usar a palavra
o senhor Adim e diz que não sabe, no entanto tem conhecimento que foi
devido a CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito. Faz a parte o vereador
Renato de Alencar e fala que quem deve esclarecer os fatos é a prefeitura
e não a CPI e que está apenas investigando e ninguém da CPI falou que o
senhor Adim ganha esse valor. Volta a usar a palavra o senhor Adim e diz
que não quer saber de quem é o erro e não acredita que seu nome seja
difamado dessa maneira e espera que quando encontrar o culpado se
retrate com ele. Faz a parte a vereador a Roseni e diz que ele deve procurar
a CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito para ajudá-lo a resolver essa
situação. Em seguida faz a parte o vereador Nonato Alves e fala ao senhor
Adim que quem criou a CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito que tem
o poder de fiscalizar e não de condenar e sabe que se o senhor Adim tivesse
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essa salário o seu modo de vida era totalmente diferente e lhe dar razão
pois sabe que está sendo caluniado. Faz a parte o vereador Arly Manoel e
fala que não tem conhecimento da documentação da CPI - Comissão
Parlamentar de Inquérito e que tudo indica que tem alguém usando o nome
do senhor Adim e acredita que a CPI irá ajudar a esclarecer os fatos. Faz a
parte o vereador Geraldo Frederico e convida o senhor Adim a acompanhar
as investigações da CPI e diz que acredita que no futuro ele irá agradecer
por ter tido essa investigação. Em seguida a senhora Presidenta concede a
palavra para a senhora Maria Olivia que cumprimenta a todos e discorre
sobre o plano de carreira do magistério público e diz que considerava está
fora desta Casa, visto que não deu para desenvolver o projeto no mês,
porque não tinha como prosseguir e o Dr. Marcelo Assessor Jurídico desta
Casa disse claramente que os trabalhadores irão ser prejudicados. Fala que
hoje na reunião ficou decidido que iriam fazer algumas emendas, porém
quando foram estudar as emendas que precisavam ser feitas, percebemos
que seria impossível fazer mudanças, visto que teria que mudar maior parte
do projeto. Comenta sobre a preocupação dos vereadores quanto a esse
projeto, visto que a bola está em suas mãos. Diz que confia plenamente em
todos e fala que quando somos colocados em uma posição de autoridade é
para servir e não para ser servido. E para constar eu Vereador Arly Manoel,
1° Secretário lavrei e assino a presente Ata, que se achada conforme vai
assinada por mim e pelos/<pmajs membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, Vereador, ,|ÉI5]S~j . Arly Manoel 1°. Secretário,
Vereadora Roseni Bnlfê ^^^uuĵ . Presidente, Vereador
Raimundo Nonato Alves, <$%Zfn~ 2°.
o_ «-»rafo ri n **********************************************Wwf*****
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